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Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksnr
72/17

Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.

Vedlegg:
Møteprotokoll - Kommunestyret - 05.09.2017
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

Knut Baastad

ArkivsakID
17/1221

Søknad fra ordfører Ole Andre Myhrvold om fritak fra politiske verv, valg av
ny representant og ev. vararepresentant til formannskapet
Saksnr
73/17

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

18.09.2017

Rådmannens innstilling:
1. Ole André Myhrvold innvilges fritak fra alle politiske verv knyttet til Trøgstad kommune
fra og med 19. september 2017 og ut kommunestyreperioden 2015-2019.
2. I henhold til kommunelovens § 16 rykker Marit Ness Kjeve opp som
kommunestyremedlem og Ole Lund Jacobsen rykker opp som første varamedlem for
Senterpartiet.
3. Valg av ny representant og evt. vararepresentant til Formannskapet legges fram uten
innstilling på kandidater.
Representant:_______________________________
Vararepresentant:____________________________

Bakgrunn:
Det foreligger søknad fra Ole André Myhrvold om fritak fra alle politiske verv i Trøgstad kommune.
Søknaden begrunnes med at han er innvalgt på Stortinget ved valget i høst, og Myhrvold anser at
det vil være vanskelig å skjøtte disse vervene samtidig.
Saksutredning:
Kommunelovens § 15 om uttreden og suspensjon omtaler bl.a. fritak fra kommunestyret. Her
heter det at kommunestyret kan frita den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.
Når en valgt representant trer endelig ut av kommunestyret trer varamedlemmer fra
vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved
forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den
nummerorden de er valgt. I kommunestyrets behandling 13.10.2015 ble valget gjennomført som
avtalevalg basert på forholdstall.
Ole André Myhrvold er ordfører, representant i Kommunestyret, Formannskapet og Fellesnemda
for ny kommune med mer.
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Kommunelovens § 16 om opprykk og nyvalg omtaler nyvalg. Her heter det bl.a.:
2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis
organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer
inn i den nummerorden de er valgt.
3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting,
kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt
varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det
seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent
av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det
underrepresenterte kjønn.
4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.
6. Ved suppleringsvalg etter nr 3 (…) kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn
på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger
vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. (…)
Vurdering:
Trøgstad kommune har hatt en liberal holdning til fritak. Det er grunn til å anta at Myhrvolds
arbeidshverdag som stortingsrepresentant vil gjøre det utfordrende å skjøtte de lokalpolitiske verv
tilfredsstillende.
Nå er det slik at stortingsperioden begynner i oktober, men Myhrvold har valgt å søke fritak også
for perioden fram til dette. Vi anser at det er viktig for en ny ordfører å komme i gang med
ordførergjerningen så fort som mulig, særskilt i denne tiden med alle oppgaver som følger av
arbeidet med ny kommunestruktur. Myhrvold vil være tilgjengelig som støtte for ny ordfører i
denne perioden.
Dersom Ole André Myhrvold innvilges fritak må det velges ny ordfører. Ordfører skal velges blant
formannskapets medlemmer, og det må derfor i først omgang velges ny representant til
formannskapet for at dette skal bli fulltallig. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer
velges av Kommunestyret.
Kommunestyret valgte følgende formannskap i sitt møte 13. oktober 2015:
Medlemmer:
Senterpartiet / Arbeiderpartiet:
Ole André Myhrvold (Sp)
Tor Melvold (Ap)
Martha Hersleth Holsen(Sp)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Marianne Bjerkeli (Ap)
Hilde Sørby Haakaas (Sp
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Høyre / Kristelig Folkeparti:
Christian Granli(H)

Varamedlemmer:
Senterpartiet / Arbeiderpartiet:
Trond Andreas Enger(Ap)
Svend Saxe Frøshaug(Sp)
Kari Nilsen(Ap)
Wenche Iren Aaser Torp(Sp)
John Øyvind Langstad(Sp)

Høyre/Kristelig Folkeparti:
Ann Kristin Sæther(H)
Knut Arne Skjønberg(H)
Marianne Nordlie(KrF)
Jan Roar Evensen(H)

Det skal nå velges nytt medlem fra Senterpartiet/Arbeiderpartiet. Dersom en av dagens
varamedlemmer velges som nytt medlem må det også velges nytt varamedlem.

Vedlegg:
Søknad om fritak

5

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

Knut Baastad

ArkivsakID
17/1222

Valg av ny ordfører for resten av kommunestyreperioden 2015-2019
Saksnr
74/17

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

18.09.2017

Rådmannens innstilling:
Som ordfører fra og med 19. september 2017 og for resten av kommunestyreperioden 2015 –
2019 velges ___________________.
Ny ordfører trer også inn i de verv Ole André Myhrvold har innehatt i kraft av sin ordførerrolle i
Trøgstad. Dette gjelder følgende verv: (framlegges på kommunestyremøtet)

Saksopplysninger:
Ole André Myhrvold har søkt fritak fra alle sine politiske verv i Trøgstad kommune for resten av
inneværende valgperiode, og ønsker å fratre fra og med tirsdag 19. september. Dersom hans
søknad imøtekommes skal det velges ny ordfører.
Valg av ordfører er regulert av kommunelovens §§ 9 og 38, jf. § 35 nr. 3. Lovens § 9.2 sier at det
skal velges ny ordfører dersom ordfører trer endelig ut av sitt verv i perioden.
Ordfører velges for hele resten av valgperioden jf. kommunelovens § 9 nr.1. Ordfører skal velges
blant formannskapets faste medlemmer. Den som skal velges etter bare en avstemming må ha
mer enn 50% av stemmene i første runde. Ved eventuell andre gangs avstemming gjelder regelen
om enkelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet her, skal valget avgjøres ved loddtrekning.
Departementet har tolket reglene slik at det er mulighet for å avholde uforpliktende
prøveavstemminger og mulighet for å trekke kandidater før det formelle valget.
Ny ordfører vil normalt gå inn i de verv som ordfører har hatt i kraft av sin ordførerrolle. I tillegg er
ordfører valgt inn som kommunens representant i diverse interkommunale selskaper, hvor valg av
representanter foretas i generalforsamlingene.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

Sissel Røen Ytrehus

ArkivsakID
17/1212

Bevilgning til kjøp av minibuss til virksomhet pleie og omsorg
Saksnr
75/17

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

18.09.2017

Rådmannens innstilling:
1.Kommunestyret godkjenner kjøp av minibuss for transport av hjemmeboende til og fra dagtilbud
i pleie og omsorg.
2. Minibussen finansieres med kr 596.000,- fra følgende disposisjonsfond:
·
·
·

kr 23.000 fra fond kjøp av varebil tekniske hjelpemidler
kr 109.000 fra fond kjøp av bil BODAF
kr 464.000,- fra reservefondet

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Virksomhet Pleie og omsorg har benyttet minibuss for transport av hjemmeboende til dagtilbud i
over 20 år. Det er benyttet en Ford Transit med 9 seter og løftelem som også i mange år har blitt
benyttet av bo og dagtilbud for funksjonshemmede (BODAF). Virksomhet BODAF har gått til
innkjøp av egen bil da transport til begge dagsenterene på samme tid ble vanskelig å koordinere.
Minibussen er nå 14 år gammel og etter EU kontroll i sommer ble det påpekt store rustskader og
betydelige kostnader for reparasjon Det vurderes å være ufornuftig med reparasjon, da bilen anses
som utrangert.
Sakutredning og vurdering:
Transport av hjemmeboende til dagtilbud er et godt forebyggende tiltak da de fleste ønsker å bo i
eget hjem lengst mulig. Det å treffe andre i bygda kan bety mye for den enkelte. I tillegg er det av
stor betydning ernæringsmessig og sosialt å få servert middag før hjemreise.
Tilbudet inneholder også tilbud om fysisk trening for å opprettholde funksjonsnivå.
Minibuss blir i dag benyttet til transport av dagsenterbrukere og det planlegges en utvidelse av
tilbudet fra 2018 for hjemmeboende demente. Minibussen benyttes også til turer for våre
sykehjemspasienter, dette tilbudet får større fokus i 2018.
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Sambruk med andre virksomheter er vurdert, men det er ikke mulig da det er kolliderende behov.
Dagtilbud er ikke bare et godt tilbud til hjemmeboende, men også avlastning for familie og
ektefelle spesielt i situasjoner med demensutfordringer. Jfr. ny demensplan « Et demensvennlig
samfunn» skal kommunen legge til rette for indivduelle aktiviteter og i den sammenheng vil det
være en ressurs å ha minibuss tilgjengelig. Trøgstad kommune vil da ha flere muligheter og en
større fleksibilitet.
Etter gjennomført anskaffelsesprosess faller valget på Ford Transit Custom Kombi L2 H2 2,0 170hk
Trend Automat til en samlet pris på kr..998.881,-. Det søkes fritak for engangsavgift til staten med
kr. 402.414,-.
Totalpris blir da kr.596.467,-.
For å finansiere kjøp av minibuss foreslås bruk av resterende fondsmidler etter kjøp av varebil til
tekniske hjepemidler med kr.22.847,40 og kjøp av minibuss BODAF med kr.109.533,-.
Til sammen kr.132.380,40. Behovet fra reservefond vil da være kr.464.087,-.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Heidi Eriksson

FE - 033

17/1210

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

18.09.2017

Referatsaker
Saksnr
76/17

Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
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